
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

   

  ตามท่ีกรมพัฒนาที่ ดิน ได้ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 
25 พฤษภาคม 2560 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ
ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกาศข้ึนบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 7 กันยายน 2560 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการ
เผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน  น้ัน 

  บัดน้ี กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของผู้ที่สมัคร 
เข้ารับการประเมินในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ แล้ว 
จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี  

ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏบิตักิาร 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ช่ือ – สกุล 

     

1 61102 601130138 นายภัทร ฤทธ์ิพริ้ง 

2 61103 601130411 นางสาวจิราพร วงษ์พาดกลาง 

3 61101 601130134 นายธีศิษฏ์ ฐิติโชติรัตนา 

    

 

 

 

 

 

 

/ ตําแหน่ง... 
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ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏบิตักิาร 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ช่ือ – สกุล 

     

1 61201 100000100 นางสาวบุษราคัม สมิทธาพิพัฒน์ 

2 61202 100000069 นางสาวชญานิศก์ เปลี่ยนดี 

3 61205 100000044 นายกานต์ เส้งซ้าย 

4 61203 100000054 นางสาววิจิตรา ศรีคําภา 

5 61204 100000115 นางสาวธนภร นิลเอม 

 

  ทั้งน้ี ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ได้ทราบว่า 

 1.   บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ และนักวิชาการ
เผยแพร่ปฏิบัติการ น้ี ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ของกรมพัฒนาที่ดิน และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 

2.  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน น้ี จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้น้ันยังไม่ถูกยกเลิก
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน และนักวิชาการ
เผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

3.   ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ น้ี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้น้ัน
ไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว คือ 

3.1 ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.2 ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กําหนด 
3.3 ผู้น้ันมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ

แต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.4 ผู้ น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป

ปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ โดยการโอน แต่กรมพัฒนาที่ดินไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 
 
 
 

/ 3.5  ผู้น้ัน... 
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 3. มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ปริญญาตรี) เพ่ิมเติมจากคุณวุฒิที่
ใช้ในการบรรจุและแต่งต้ัง (ให้ได้รับเพ่ิม 20 %) 
 4. มีหนังสือรับรองการทํางานที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ โดยมีการระบุ
ตําแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน 
(กรณีไม่ระบุลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะไม่รับพิจารณา)  ทั้งน้ี หากทํางาน
หน่วยงานราชการผู้ลงนามรับรองจะต้องมีฐานะระดับผู้อํานวยการสํานัก/กอง  และหากทํางานในภาคเอกชน
จะต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ลงนามรับรองจะต้องมีฐานะ 
เป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ซึ่งมีอํานาจในการประทับตรา หรือผู้อํานวยการ/ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ที่มีอํานาจสูงสุดของฝ่ายบุคคลของหน่วยงานน้ัน (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพ่ิม 30%  2 – 3 ปี
ให้ได้รับเงินเพ่ิม 20%  1 - 2 ปี ให้ได้รับเงินเพ่ิม 10%) 
 5. มีสําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ต้ังแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนอ่ืน 
ที่เทียบกันได้ เช่น IELTS หรือมีความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ภาษายาวี  
ภาษาชนเผ่า (ให้ได้รับเพ่ิม 20 %) 

  อน่ึง  หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ และหากไม่นําเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 – 2 และ
ข้อ 3 – 5 (ถ้ามี) ไปในวันรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธ์ิการได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ 
ของช่วงเงินเดือน  ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะบรรจุท่านในวันที่ 3 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


